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افتتاح اولین واحد بخار نیروگاهی
کالس اف در کشور

مدیرعامل شرکت برق حرارتی با اشاره به توانمندی
کشورمان در زمینه دانش طراحی ،ساخت ،اجرا و
بهرهبرداری از نیروگاههای نسل جدید گازی کالس اف
در کشور ،گفت :طی پنج سال اخیر سهم مشارکت بخش
خصوصی در به مدار آمدن نیروگاههای حرارتی بزرگ به
بیش از  ۷۳درصد رسیده است .محسن طرزطلب دیروز
همزمان با هفته پایانی پویش #هرهفته الف -ب-ایران،
در مراسم افتتاح واحد بخار نیروگاه سیکلترکیبی کاسپین
توسط رئیسجمهور ،گفت :این نیروگاه شامل یک واحد
گازی  ۳۰۶مگاواتی و یک واحد بخار  ۱۵۰مگاواتی است
که حجم سرمایهگذاری در این پروژه به  ۳۱۳میلیون یورو
رسیده است .وی با تاکید بر اینکه این پروژه نخستین
نیروگاه کشور با راندمان حدود  ۵۹درصد است ،ادامه داد:
راندمان این نیروگاه  ۱۰درصد نسبت به راندمان سایر
نیروگاههای فعلی سیکلترکیبی کشور باالتر است و ساالنه
تولید همزمان این نیروگاه نسبت به سایر نیروگاههای
سیکلترکیبی موجب صرفهجویی  ۱۰۰میلیون مترمکعبی
در مصرف سوخت میشود .مدیرعامل شرکت برق حرارتی
با اشاره به توانمندی کشورمان در زمینه دانش طراحی،
ساخت ،اجرا و بهرهبرداری از نیروگاههای نسل جدید گازی
کالس اف در کشور ،گفت :در حال حاضر باالترین راندمان
نیروگاههای سیکلترکیبی در جهان حدود  ۶۱درصد است
که دانش فنی طراحی و ساخت این نوع نیروگاهها عمدتا
در اختیار چند کمپانی بزرگ دنیا از جمله جنرال الکتریک
و زیمنس است .طزرطلب یادآور شد :در ابتدای دولت تدبیر
و امید اجازه ورود توربینهای گازی کالس اف به کشور
داده شد و متعاقبا دولت نیز برای ورود و انتقال تکنولوژی
ساخت این نوع توربینها سرمایهگذاری عظیمی را در
دستور کار قرار داد .به طوری که انعقاد یک قرارداد پنج
هزار مگاواتی با گروه مپنا موجب انتقال تکنولوژی این نوع
توربینها به کشور میشود و در حال حاضر پس از گذشت
چهار سال میتوان اعالم کرد که تکنولوژی ساخت این نوع
نیروگاهها در کشور فراهم شده است .وی تاکید کرد :اما
همت تالشگران صنعت برق به این دستاورد ختم نشده
است و طی هفته جاری قرارداد طراحی و اجرای این نوع
توربین برای اولین بار در کشور تحت عنوان توربین ملی
میان شرکت برق حرارتی و گروه مپنا به امضا رسیده است.
طرزطلب به سرمایهگذاری بخش خصوصی در احداث
نیروگاههای حرارتی اشاره کرد و گفت :در طی پنج سال
اخیر سهم مشارکت بخش خصوصی در به مدار آمدن
نیروگاههای حرارتی بزرگ به بیش از  ۷۳درصد رسیده
است؛ این مهم در حالی است که این رقم در پنج سال
قبل از آن حدود  ۶۰درصد بوده است .مدیرعامل شرکت
برق حرارتی تاکید کرد :در طی  ۱۰سال اخیر حجم
سرمایهگذاری انجام شده برای احداث این نیروگاهها صرفا
از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی حدود  ۴.۵میلیارد
دالر بوده است .وی ادامه داد :سرمایهگذاران بخش خصصی
باید منابع دریافتی از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی
را به صورت ارزی بازگردانند؛ اما دریافتی آنها از محل
فروش برق تولیدی در قالب قراردادهای خرید تضمینی
به صورت ریالی است که با توجه به تغییر نرخ ارز و
اختالف بین نرخ مبنا و نرخ  ETSمشکالتی در این زمینه
برای سرمایهگذاران بخش خصوصی ایجاد شده است که
امیدواریم با کمک دولت به وزارت نیرو بتوانیم این مشکل
را حل کنیم.

رکورد تازه تولید پیویسی در
پتروشیمی بندر امام ثبت میشود

رکورد بیسابقهای از تولید پلیونیل کلراید
(پیویسی) تا پایان سال  ۹۹در مجتمع پتروشیمی بندر
امام ثبت میشود .به گزارش پتروشیمی بندرامام ،عباس
غالمزاده ،مدیر فنی و تولید پتروشیمی بندرامام اظهار
کرد :بنا بر پیشبینیهای مدیریت فنی و تولید بسپاران،
تا پایان امسال تولید پیویسی در پتروشیمی بندر امام به
 ۱۶۶هزار تن میرسد که این حجم از تولید در سالهای
گذشته سابقه نداشته و برای این واحد تولیدی رکوردی
تازه به شمار میآید .تولید  PVCدر پتروشیمی بندر
امام در سالهای گذشته هیچگاه از مرز  ۱۶۲هزار تن
عبور نکرده بود ،اما این شرکت با راهبرد و هدفگذاری
صحیح و به همت کارشناسان خود موفق شد تا دوازدهم
اسفندماه امسال بیش از  ۱۶۱هزار تن تولید داشته باشد
که این رقم تا پایان سال به  ۱۶۶هزار تن میرسد .مجتمع
بسپاران پتروشیمی بندر امام وظیفه تولید محصوالت
مختلف پلیمری را بهعهده دارد و دارای واحدهای تولیدی
پلیوینیل کلراید ( ،)PVCپلیاتیلن سنگین (،)HD
پلیاتیلن سبک ( ،)LDپلیپروپیلن ( ،)PPبوتادین و
الستیک مصنوعی است.

خروج موفق مسدودکننده از چاه نفتی
در خارک

با تالش موفق متخصصان خدمات فنی چاههای نفت
منطقه خارک در خارج کردن مسدودکننده سرچاهی
از درون چاه  ،۲۹-KGاین چاه با ظرفیت تولید روزانه
 ۱۵۰۰بشکه نفت در مدار قرار گرفت .حسنعلی ریاضیپور،
رئیس خدمات فنی چاههای نفت منطقه خارک با اعالم
این خبر افزود :چاه  ۲۹-KGشهریورماه امسال بهوسیله
دکل فتح  ۴۲تعمیر و پس از تغییر در رشته درونچاهی
برای امکان استفاده از عملیات گازرانی تکمیل شد .وی
با بیان اینکه بالفاصله عملیات نصب خط لوله جریانی و
گازرانی این چاه به علت تغییر در تجهیزات سرچاهی آغاز و
سرانجام پس از پایان آزمون هیدرواستاتیک خطوط لوله،
چاه آماده بهرهبرداری شد ،افزود :با آغاز عملیات گازرانی،
مشخص شد مسدودکننده تجهیزات سرچاهی (Back
 )Pressure Valveداخل چاه قرار دارد و همین
موضوع سبب توقف جریان چاه شده است .رئیس خدمات
فنی چاههای نفت منطقه خارک با بیان اینکه پس از بررسی
فشار چاه ،مشخص شد فشار مربوط به چاه  PSI ۸۵۰است
که بازیافت مسدودکننده را با مشکالت زیادی مواجه کرده،
عنوان کرد :ابزار مناسب برای بازیافت مسدودکننده ()B.P.V
از داخل چاه آماده و پس از آزمایش کارگاهی به محل چاه
انتقال یافت و پس از برپایی وسایل ،مسدودکننده از داخل
تجهیزات سرچاهی بیرون آورده شد و چاه با ظرفیت تولید
روزانه  ۱۵۰۰بشکه نفت آماده بهرهبرداری شد .ریاضیپور
گفت :از نکات حائز اهمیت عملیات این است که در صورت
انجام نشدن این کار ،بازیافت مسدودکننده نیازمند استقرار
دکل حفاری و هزینههای تعمیر مجدد چاه بود که خوشبختانه
با انجام این عملیات ،صرفهجویی قابل توجهی از نظر مالی و
تولیدی رقم خورد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس اعالم کرد ؛

نقش کلیدی صنعت نفت در اقتصاد ایران

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای
اسالمی گفت :صنعت نفت در اقتصاد کشور
دارای نقش کلیدی است و میتواند به رونق
کسبوکار و خروج از رکود اقتصادی بینجامد.
حسین حسینزاده ضمن گرامیداشت
 ۲۹اسفندماه ،سالروز ملی شدن صنعت
نفت ایران ،این صنعت را قدیمیترین صنعت
کشور دانست و گفت :صنعت نفت ،به معنای
وسیع کلمه پایهگذار توسعه صنعتی کشور
است ،زیرا این صنعت از ابتدای فعالیت خود،
نقشی اساسی و کلیدی در اقتصاد ایران
داشته و البته این نقش کماکان تداوم دارد.
وی افزود :صنعت نفت نقش محوری و
نخست را در اقتصاد کشور دارد و میتواند
سبب رونق کسبوکار و خروج از رکود
اقتصادی شود ،به شرط آنکه به توانمندیها و
فناوری روزآمد دنیا نیز مجهز شود .در شرایط
کنونی کشورهایی را مشاهده میکنیم که از

ذخایر انرژی از جمله نفت بیبهرهاند و از
منابع انرژی دیگر کشورها استفاده میکنند،
اما بهدلیل برخورداری از فناوریهای صنعتی

حتی از بسیاری از کشورهای دارای ذخایر
عظیم نفت و گاز هم پیشرفتهتر هستند،
بنابراین صنعت نفت میتواند با توسعه

با اجرای ۳۰۷پروژه در بخش آب و برق؛

فناوری و فعال کردن زنجیره ارزش افزوده،
رونق بسیار زیادی در بازار کسبوکار و بخش
خصوصی ایجاد کند و حتی میتواند پیشران
توسعه فناوری در دیگر حوزهها باشد.
رئیس کمیته نفت کمیسیون انرژی
مجلس شورای اسالمی به موفقیتهای وزارت
نفت در عرصههای مختلف اشاره و تصریح
کرد :بسیار خوشبین هستیم که صنعت نفت
با توجه به نقش ،جایگاه و اهمیتی که در
اقتصاد ،علم و فناوری کشور دارد بتواند فصل
تازهای از سیاستگذاری و برنامهریزی خود را
آغاز کند ،البته نشانههای ایجاد این فصل نو
دیده میشود.
حسینزاده عنوان کرد :با وجود تحریمها
و کاهش صادرات نفت ایران ،امسال پروژههای
متعددی در صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی
به بهرهبرداری رسید که این موضوع نشان
میدهد توسعه نفت توقفناپذیر است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب تهران خبر داد :

پویش وزارت نیرو به ایستگاه آخر رسید

بهره برداری از  ۲۰مخزن آب اضطراری تهران

وزیر نیرو گفت :بر اساس وعده ای که داده بودیم باید  ۲۵۰پروژه را با سرمایه ۵۰
هزار میلیارد تومان در پویش سال  ۱۳۹۹به بهره برداری می رساندیم که با طرحهای امروز
 ۳۰۷پروژه با  ۸۱هزار و  ۲۲میلیارد تومان افتتاح میشوند.
رضا اردکانیان دیروز در مراسم اختتامیه پویش هر هفته الف-ب-ایران با اشاره به
پروژه های انجام شده در بخش آب ،اظهار کرد ۱۴ :سد مخزنی ۵۵ ،هزار  ۶۴۲هکتار شبکه
اصلی آبیاری و زهکشی ۱۰ ،پروژه آبرسانی شهری ۹ ،تصفیه خانه آب ۱۳ ،تصفیه خانه
فاضالب ،آبریانی به  ۱۶۵۰روستای کشور با جمعیت یک میلیون و  ۴۹هزار نفر انجام شد.
وی افزود :همچنین در بخش برق  ۹نیروگاه جدید ،پنج پروژه جدید بازتوانی نیروگاه
های موجود ۳۰ ،نیروگاه مقیاس کوچک و  ۲۵نیروگاه تحدید پذیر جمعا به ظرفیت ۲۳۳۵
مگاوات به مدار بهره برداری آمدند ،همچنین به  ۲۸۸روستای دیگر برق رسانی صورت
گرفت.
وزیر نیرو گفت :گزارش همکاران من حاکی از یک کار جمعی برنامه ریزی شده در
سال جهش تولید و در کوران جنگ اقتصادی و جنگ روانی دشمنان این سرزمین برای
ابراز توانمندی ملت ایران ،برای بروز ظرفیت های نهفته منابع انسانی در این کشور و
نمایش تاب آوری جامعه و همچنین انجام وظیفه در عرصه خدمات آب و برق بوده است.
به گفته وی این پویش ملی که در  ۲۵فروردین ماه امسال اعالم شد با کمک
همکارانمان در بخش های مختلف امروز به ایستگاه پایانی رسیده است .اردکانیان با تأکید
بر اینکه مهمترین بخش این پویش به جز طرح های ساخت و سازی طرح های سازوکاری
بود که می بایست جای خود را در مجموعه فعالیت های صنعت آب و برق باز می کرد،
تصریح کرد :این طرح ها موجب کاهش قیمت تمام شده ،افزایش سرعت کارها و مجموعه
تحوالتی از این نوع شد .وی با بیان اینکه تهیه و تصویب سند کم آبی برای استان های
کشور آغاز گردشگری آبی در تعداد قابل توجهی از دریاچه های احداث شده ،طرح های
آب و برق امید ،تعویض کاپ های فرسوده یا خودنگهدار و ایجاد ساختار جدید آب بر اساس
حوزه های آبریز اقداماتی بود که در این حوزه به ثمر رسید .اردکانیان گفت ۵۳ :پروژه
سازوکاری موجب تحول معناداری در صنعت آب و برق کشور شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب تهران از بهره برداری  ۲۰مخزن آب اضطراری تهران
در ابتدای سال آینده خبر داد.
محمدرضا بختیاری با حضور در دویست و هشتاد و یکمین جلسه شورای شهر تهران
گفت :تصفیه خانه و سامانه فاضالب غرب تهران افتتاح شد .این پروژه به ارزش ۹۰۰۰
میلیارد تومان امروز توسط رئیس جمهور به بهره برداری می رسد.
وی افزود :پیرو جلسه اردیبهشت ماه سال  ۱۳۹۸و مساله اجرائی کردن مصوبه
اردیبهشت ماه افزود :براساس دستور شورای شهر قرارداد موسسه حسابرسی منعقد و
گزارش آن ارائه شد و کوچکترین انحرافی در اجرای این مصوبه وجود ندارد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب تهران با اشاره به بزرگترین اقدامی که در سال جاری
انجام شد اظهار کرد :کمک به منابع مالی تصفیه خانه ششم تهران به مبلغ  ۹۵میلیارد
تومان و بهره برداری از آن بوده است .متاسفانه میزان بارندگی نسبت به سال قبل ۳۵
درصد کاهش داشته و از همه مهمتر ذخیره برف استان امسال بسیار ناچیز است و به همین
دلیل اهمیت ورود تصفیه خان ششم به شهر تهران بیش از هر زمان دیگری خودش را
نشان می دهد .تصفیه خانه ششم اگر وارد مدار نمی شد با این وضعیت بارندگی باید شاهد
جیره بندی در تهران بودیم.
وی افزود :در حدود  ۶۲۳میلیارد تومان از منابع تبصره  ۳در سال جاری استفاده
کردیم و بیش از  ۲۳۰کیلومتر اصالح و بازسازی شبکه۱۰۰ ،هزار مخزن و  ۲۲کیلومتر
خطوط بزرگ تهران اجرا شده است .همچنین  ۲۵هزار فقره انشعاب آب نصب شده است.
در سال جاری بیش از  ۵۰کیلومتر شبکه آب تهران اصالح شد و جهش بزرگی در بهبود
شرایط داشته ایم.
مختاری همچنین خبر از بهره برداری  ۲۰مخزن آب اضطراری داد و افزود:
بهره برداری از مخازن اضطراری به تعویق افتاد چرا که قمیت ورق به دلیل نوسانات
شدید قیمت ها افزایش یافت و مناقصات در سه مرحله باطلل شد .این  ۲۰مخزن
در ابتدای سال آینده بهره برداری می شود و مناقصه  ۷۰مخزن نیز در فروردین ماه
اجرا می شود.

بازار رقیبان با افزایش فروش نفت ایران کساد شد

تحلیلگران و معامله گران نفت می
گویند افزایش فروش نفت ایران به چین در
هفته های اخیر ،واردات پکن از کشورهای
دیگر را کاهش داده است و تالشهای اوپک
پالس برای محدود کردن عرضه در بازار
جهانی را دشوار می کند.
برآوردهای تحلیلگران و معامله گران
نشان می دهد چین که بزرگترین واردکننده
نفت جهان است ،در حال حاضر نزدیک به
یک میلیون بشکه در روز نفت ایران را با
وجود تحریمهای آمریکا خریداری می کند.
این امر به ضرر گریدهای نفتی محبوب
کشورهایی مانند نروژ ،آنگوال و برزیل شده و
به خلوت شدن غیرمعمول بازار محموله های
تک منجر شده است.
اکثر پاالیشگاهها و معامله گران سراسر
جهان به دلیل واهمه از مجازات آمریکا که
شامل قطع دسترسی به سیستم بانکی آمریکا
می شود ،قادر به خرید نفت ایران نیستند.
با این حال افزایش غیرقابل توقف قیمتها
در بازار جهان ،نفت ایران را که در مقایسه
با گریدهای نفتی دیگر ارزانتر فروخته می
شود ،به شدت برای خریداران چینی شامل
پاالیشگاههای خصوصی که یک چهارم از

ظرفیت پاالیش نفت چین را تشکیل می
دهند ،جذاب کرده است.
با نزدیک شدن قیمت نفت برنت به مرز
 ۷۰دالر در هر بشکه که تا حدود زیادی به
دلیل محدودیت عرضه چشمگیر از سوی
گروه اوپک پالس بوده است ،ادامه افزایش
صادرات نفت ایران ممکن است تالشهای این
گروه برای تقویت بیشتر قیمتها را تضعیف
کند.
ایران عضو سازمان کشورهای
صادرکننده نفت اوپک است اما به دلیل
تحریمهای آمریکا ،از مشارکت در کاهش
تولید اوپک معاف شده است .با این حال
تمایل چین برای خرید نفت ایران باعث
خرید کمتر از کشورهای دیگر اوپک مانند
آنگوال و سایر تولیدکنندگان مانند نروژ و
برزیل شده است .هر چند که کیفیت نفت
همه این کشورها یکسان نیست.
به گفته معامله گران ،حداکثر ۱۰
میلیون بشکه نفت آنگوال برای صادرات در
آوریل تا هفته جاری همچنان بدون خریدار
بود در حالی که معموال چنین محموله
هایی تا این وقت از ماه به فروش می رفتند.
گریدهای نفتی نیجریه و جمهوری کنگو هم

به دلیل عدم تقاضای خریداران ،با مشکل
برای فروش روبرو شده اند.
طبق آمار کشتیرانی ،سه ابرنفتکش
حامل نفت میدان یوهان اسوردراپ نروژ
حداقل دو هفته است که بدون تخلیه
محموله شان در آبهای چین منتظر مانده اند.
تنها  ۱۶میلیون بشکه نفت دریای شمال در
فوریه از اروپا به مقصد آسیا ارسال شد که
کمترین میزان در چهار ماه گذشته بوده است
و این روند نزولی احتماال در کوتاه مدت ادامه
خواهد یافت.
یونتائو لیو ،تحلیلگر شرکت انرژی
اسپکتس در لندن اظهار کرد :با افزایش
فروش نفت از ایران ،بازار محموله های
تک واقعا ضعیف شده است .از هم اکنون
تا ژوئن یا ژوئیه فروش گریدهای محبوب
پاالیشگاههای خصوصی چین مانند نفت
غرب آفریقا ،یوهان اسوردراپ و نفت برزیل
دشوار خواهد بود.
شرکت تحقیقات انرژی کپلر هفته
گذشته برآورد کرد واردات نفت چین از ایران
در ماه میالدی جاری به  ۸۵۶هزار بشکه در
روز خواهد رسید که بیشترین میزان در دو
سال اخیر خواهد بود.

یک مقام مسئول خبر داد؛

افزایش  ۱۷۱۲مگاواتی ظرفیت برق
کشور تا پایان خرداد ۱۴۰۰

معاون برنامه ریزی شرکت برق حرارتی گفت :طبق
برنامه ریزی انجام شده تا پایان خرداد سال آینده ۱۷۱۲
مگاوات به ظرفیت برق کشور اضافه می شود .حمیدرضا
عظیمی معاون برنامه ریزی شرکت برق حرارتی در مراسم
افتتاح شش طرح در چهار استان کشور با بیان اینکه در
نتیجه فعالیتهای این شرکت  ۱۹۱۱مگاوات به ارزش
سرمایه گذاری  ۲۷هزار میلیارد تومان به ظرفیت برق
کشور اضافه شده است ،گفت :دراین میان با تبدیل  ۵واحد
نیروگاهی به سیکل ترکیبی (بخش بخار) توانستیم ۸۰۰
مگاوات به ظرفیت برق کشور اضافه کنیم و همان طور که
میدانید هر واحد بخار موجب صرفه جویی  ۲۰۰میلیون
متر مکعبی گاز میشود که ارزش آن  ۵هزار میلیارد تومان
است .وی افزود :طبق برنامه ریزی های انجام شده تا پایان
خرداد ماه سال  ۱۴۰۰هزار و  ۷۱۲مگاوات با سرمایه
گذاری  ۲۲هزار میلیارد تومانی به مدار بهره برداری میآید.
به گفته این مقام مسئول ،در نتیجه اجرای چهار پروژه ساز
و کاری در سال جاری توانستیم بخشی از سرمایه گذاری
طرحها و همچنین پرداخت مطالبات سرمایه گذاران را از
محل صرفه جویی سوخت انجام شده بپردازیم.
با حضور معاون انرژی سازمان پدافند غیرعامل کشور

مانور مدیریت بحران شرایط اضطراری
در خانگیران برگزار شد

مانور مدیریت بحران شرایط اضطراری با هدف آشنایی
با اصول پدافند غیرعامل در منطقه عملیاتی خانگیران
برگزار شد .به گزارش شرکت نفت مناطق مرکزی ایران،
حسین هنرور ،سرپرست اچاسئی شرکت بهرهبرداری
نفت و گاز شرق گفت :این مانور بهمنظور آشنایی بیشتر
کارکنان مناطق عملیاتی با اصول پدافند غیرعامل،
شناسایی نقاط قوت و رفع کاستیها در مدیریت شرایط
اضطراری ،با مشارکت پاالیشگاه گاز شهیدهاشمینژاد
در منطقه عملیاتی خانگیران انجام شد .وی ارتقای
آمادگی و هماهنگی بین مدیران عملیاتی ،ارزیابی سطح
آمادگی گروههای واکنش سریع در شرایط اضطراری و
بررسی عملکرد تجهیزات آتشنشانی و امدادی واحدهای
اچاسئی شرکت بهرهبرداری نفت و گاز شرق و پاالیشگاه
شهیدهاشمینژاد را در مدیریت بحران ،از مهمترین اهداف
برگزاری این مانور برشمرد .سرپرست اچاسئی شرکت
بهرهبرداری نفت و گاز شرق در تشریح جزئیات این مانور
اظهار کرد :با برنامهریزی و هماهنگیهای انجامشده ،مانور
مدیریت بحران شرایط اضطراری با موضوع نشت گاز و
ایجاد حریق در شرکت پاالیش گاز شهیدهاشمینژاد برگزار
و با تشکیل کمیته مدیریت بحران و اعزام نیروهای مختلف
عملیاتی ،ایمنی و آتشنشانی با تجهیزات لجستیکی ازسوی
شرکت بهرهبرداری نفت و گاز شرق ،مهار و اطفای حریق
فرضی با موفقیت انجام شد .هنرور گفت :در این مانور که
با حضور سردار محمدعلی مطیعی ،معاون انرژی سازمان
پدافندغیر عامل کشور و وحیدرضا زیدیفرد ،مدیرکل
پدافند غیرعامل وزارت نفت برگزار شد ،نقاط قوت و ضعف
بررسی و تحلیل شد.

تلفات شبکه برق تک رقمی شد

عمده این نفت توسط شرکتهای
بازرگانی چینی داخلی می شود که در معرض
تحریمهای آمریکا قرار نمی گیرند .احتمال
دارد که این نفت خریداری شده پیش از
فروش به پاالیشگاههای چینی ،مدتی در
مخازن نفت نگهداری شود .پاالیشگاههای
خصوصی که اکثرا در استان شاندونگ مستقر
هستند ،نفت ایران و ونزوئال را پاالیش می
کنند .بر اساس گزارش بلومبرگ ،افزایش
فروش نفت ایران در حالی روی می دهد
که دولت جو بایدن ،رییس جمهور آمریکا
بازگشت به میز مذاکره را پیشنهاد کرده
است .اد مورس ،مدیر تحقیقات کاال در
سیتی گروپ در یادداشتی در ژانویه ،ایران را
بزرگترین عامل غیرقابل پیش بینی تاثیرگذار
بر قیمتهای نفت خواند.

خطر تردد تانکرها با مصوبه بازگشت گازمایع به سبد سوخت

در حالی که به اعتقاد برخی کارشناسان صنعت سی
ان جی با دو دهه تالش و سرمایه گذاری عظیم امروز به
جایگاهی رسیده که می تواند سهم موثری در تامین سوخت
مصرفی بخش حمل و نقل کشور داشته و جایگزین بخش
قابل توجهی از مصرف بنزین و حتی گازوییل کشور شود ،اما
در جریان تصویب قانون بودجه سال  ،۱۴۰۰شاهد تصویب
طرحی در مجلس شورای اسالمی بودیم که دولت را ملزم
به بازگشت سوخت ال پی جی به سبد سوخت خودروها
می کند.
اصرار بر بازگشت سوخت ال پی جی به سبد سوخت
خودروها در شرایطی صورت گرفته که برخالف زیرساختهای
توسعه یافته عرضه سی ان جی در کشور ،در زمینه عرضه ال
پی جی برای خودروها ،هیچ زیرساخت استانداری در کشور
نداریم و تنها در بخش توزیع این سوخت در کشور ،عالوه
بر نیاز به احداث جایگاههای جدید که قابلیت عرضه ال پی
جی را داشته باشند ،الزم است تا به طور مستمر تانکرهای
جاده پیما در سراسر کشور برای حمل ال پی جی تردد
کنند که این مسئله ،خود به تنهایی مشکالت بسیاری را به
دنبال خواهد داشت.
در قانون بودجه امسال طرحی در آستانه تصویب
است که طی آن قرار شده سوخت  ۲میلیون خودروی

اخبار

مدیرعامل شرکت توانیر مطرح کرد؛

آژیر به صدا درآمد ؛

عمومی از بنزین به گاز مایع ( )lpgتبدیل شود .طبق
اعالم بسیاری از کارشناسان و مدیران سازمانها این
طرح دارای معایب بسیاری است و از منظر پلیس راهور،
اجرای این طرح ،حوادث منجر به آتش سوزی و آسیب به
شهروندان را ایجاد خواهد کرد .در همین خصوص ،سردار
سید تیمور حسینی  -جانشین فرمانده پلیس راهور -
ناجا امروز در جمع خبرنگاران اعالم کرد :ورود گاز مایع
( )LPGبه سبد سوخت خودروها منجر به تکرار حوادث
تلخ گذشته در ابعاد وسیعتر خواهد شد.
سردارحسینی با اشاره به اینکه این طرح یک بار در
سالهای گذشته اجرا و به دلیل ایجاد حوادث فراوان ،به
شکست منتهی شد ،اظهار کرد :ورود خودروهای گاز مایع
سوز به جادههای کشور مسئلهای نیست که برای اولین بار با
آن مواجه باشیم و از نتایج حاصل از آن بیخبر باشیم .این
خودروها در گذشته به علت انفجارهای متعدد در جادههای
کشور مورد اعتراض پلیس راهور قرار گرفت که خوشبختانه
پس از مدت کوتاهی گاز مایع از سبد سوخت خودرو ها
حذف شد؛ حال بازگشت به تجربه شکست خورده گذشته جز
تحمیل ضررهای مالی و جانی به مردم کشور ثمری نخواهد
داشت.
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی سیانجی کشور از
ارسال نامه این انجمن به شورای نگهبان خبر داد که در
آن نامه با توجه به عواقب جبران ناپذیر مصوبه اخیر مجلس
شورای اسالمی درباره ورود الپیجی به سبد سوخت کشور،
درخواست لغو این مصوبه به شورای نگهبان ارائه داده شده
است.
به اعتقاد محسن جوهری ،سوخت ال پی جی برای
خودرو؛ بازگشت به یک طرح شکست خورده است؛ در
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برهه ای تصمیم گرفته شد عرضه الپیجی به عنوان سوخت
خودرو در کشور متوقف و جایگاههای عرضه الپیجی تعطیل
شوند .بعد از این اتفاق دولت ضمن سرمایهگذاری در حوزه
سیانجی تالش کرد سرمایههای بخشخصوصی را به این
حوزه سوق دهد و در این مسیر زیرساخت های مناسبی نیز
تعبیه شد ،اما علی رغم توجه به این موضوع امروز مجددا
شاهد پیشنهاد ورود الپیجی به عنوان سوخت خودرو از
طرف نمایندگان مجلس هستیم.
با این اوصاف هماکنون گاز مایع تنها با تانکر در کشور
جابجا میشود (برخالف سی ان جی ،بنزین و گازوییل که از
طریق خط لوله منتقل میشود) و به همین منظور نیز تعداد
محدودی تانکر در حال تردد است که هر از چندگاهی شاهد
حوادث دلخراش آن هستیم؛ حال چنانچه گاز مایع به عنوان
سوخت  ۲میلیون خودرو وارد سبد سوخت کشور شود ،عالوه
بر اینکه هزاران تانکر برای جابجایی آن نیاز است که بسیار
خطرناک است ،به این دلیل که خودروهای عمومی هم برای
این نوع سوخت ساخته نشده اند خطرات ناشی از آن را دو
چندان میکند.
با توجه به اینکه در طول این سالها به گفته پلیس
راهور ،نه خودروهای ایمن گاز مایع سوز در کشور طراحی
و تولید شده اند و نه زیرساختی ایمن برای توزیع گاز مایع
در جایگاههای عرضه سوخت ایجاد شدهاست که حوادث تلخ
گذشته را تکرار نکند؛ بنابراین این تصمیم شتابزده قطعا
منجر به ایجاد حوادث بسیاری در کشور خواهد شد .از این رو
به نظر میرسد الزم است تا مصوبه بازگشت به سبد سوخت
خودروها ،با توجه به مشکالت متعددی که در پی خواهد
داشت و با درنظرگرفتن ظرفیت های باالی توسعه سی ان
جی مورد بازنگری قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت توانیر گفت :برای نخستین بار
میزان تلفات شبکه برق تک رقمی شد و به زیر  ۱۰درصد
رسید و این در حالی است که شاهد رشد  ۱۰درصدی
صادرات برق در سال گذشته بوده ایم.
محمد حسن متولی زاده مدیرعامل شرکت توانیر در
مراسم افتتاح شش طرح در چهار استان کشور با بیان اینکه
تابستا ن امسال گرمترین تابستان طی  ۵۰سال گذشته
بوده است ،گفت :زمستان امسال کم سابقه ترین زمستانی
بود که تأمین سوخت نیروگاههای کشور با چالش جدی
روبرو شد و از سوی دیگر به دلیل چالشهایی که در منابع
مالی به خاطر گردش مالی هدفمندی یارانهها وجود داشت،
با مشکالت زیادی دست و پنجه نرم کردیم.
وی افزود :توانستیم با وجود مشکالت متعدد به ۲۸۸
روستا با ارزش سرمایه  ۱۲هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان برق
رسانی کنیم .از سوی دیگر موفق شدیم برای دومین سال
پیاپی ،رشد بار مصرف را کنترل کرده و در محدوده یک
درصدی نگه داریم در حالی که در سالهای گذشته این رقم
نزدیک به  ۴تا  ۵درصد بود.
متولی زاده با اشاره به اینکه توانستیم با  ۱۹۰هزار
مشترک بزرگ مصرف برق تفاهم نامه امضا کرده تا در
ایام پیک مصرف ،مصرف برق خود را مدیریت کنند ،اظهار
داشت :در نتیجه این طرح  ۴۲۰میلیارد تومان پاداش
همکاری به این مشترکین پرداخت شد.
این مقام مسئول با اعالم اینکه برای نخستین بار
میزان تلفات برق تک رقمی شد و به زیر  ۱۰درصد رسید،
توضیح داد :در بخش صادرات برق شاهد رشد  ۱۰درصدی
بودیم .از سوی دیگر طرح جایگزینی کابلهای خود نگه
دار با کابلهای قدیمی را اجرا کردیم که عالوه بر اصالح
مبلمان شهری ،تلفات را کاهش داده است .از طرفی در
نتیجه اجرای برق امید ،مشترکین پرمصرف  ۶درصد
کاهش داشتهاند.

 ۱۷۹روستای کرمانشاه گازرسانی شد

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه اعالم کرد که
از ابتدای امسال تا پایان بهمنماه  ۱۷۹روستای این استان
گازرسانی شده است.
به گزارش شرکت ملی گاز ایران ،سیروس شهبازی
در این باره گفت :سیاست کلی شرکت ملی گاز ایران و
گاز استان کرمانشاه گازرسانی به همه روستاهای باالی ۲۰
خانوار تا پایان سال  ۱۴۰۰است که این موضوع بهمنظور
ایجاد عدالت نسبی و بهرهمندی خانوارهای روستایی از گاز
طبیعی انجام میشود.
وی ادامه داد :اکنون یک هزار و  ۶۶۳روستای استان
گازرسانی شده است که این تعداد تا پایان سال به یک هزار
 ۶۸۰روستا و  ۱۱۰هزار و  ۱۵۴خانوار با ضریب پوشش
گازرسانی  ۸۲درصدی میرسد.
مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه تصریح کرد:
هماکنون  ۲۹شهر کرمانشاه معادل  ۹۹.۵درصد جمعیت
شهری و  ۶۲۱هزار مشترک در استان مصرفکننده گاز
طبیعی هستند ،همچنین گازرسانی به  ۳۷۱روستا و
شهرهای نوسود و ریجاب و شبکه داخلی شهر ازگله در
حال اجراست که با تکمیل آنها ،درصد نفوذ گازرسانی
به روستاها به  ۹۴درصد و در کل استان ،به  ۹۸درصد
میرسد.

